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KASEJOVICKÉ NOVINY
Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

Oselecká pouť sv. Markéty přilákala jako každým rokem kolem
tisícovky návštěvníků. Od rána si mohli poslechnout oblíbenou Malou
muziku ze Sušice Josefa Nauše nebo dudáka Martina Matějku z Radošovic v prácheňském kroji. Před dvanáctou hodinou byl k vidění seskok padákem a po celý den probíhaly vyhlídkové lety. Přímo v obci pak nechyběly tradiční pouťové atrakce a otevřena byla i výstava historických motocyklů. Letos poprvé mohli návštěvníci shlédnout výstavu fotografií Václava Křepelky.
-rkn-

Na snímcích zleva návštěvníci oselecké poutě před
kaplí sv. Markéty, shora výstava historických motocyklů, dole vystoupení Malé muziky ze Sušice. Foto -vb-

Zástupci Obecního úřadu Životice a Sboru dobrovolných hasičů
Životice si položením věnce připomněli 66. výročí tragické události, při
které místní rodák Stg.Václav Brejcha zahynul při plnění úkolů jako stíhací pilot RAF. 19.června 1941 se jeho letoun z neznámých příčin zřítil
do moře. Jeho tělo bylo nalezeno 18. července 1941 a pohřbeno ve Scottow v hrabství Norfolk v Anglii.
-vb-

Dovolujeme si pozvat všechny příznivce
kultury a léta na další pokračování multikulturního
festivalu SUMMER FLAMENDERS FEST 2007
25.8. 2007 v Kasejovicích.
Vzhledem k rozšířenému
programu jsme se rozhodli
vyměnit kapacitně i prostorově nevyhovující areál
letního kina za příhodnější
místo bývalých hangárů
naproti motorestu u lesa „Berandub“.
více na str. 5

Z obsahu ……...
 V Budislavicích bojovalo v malé kopané sedm týmů
 Nezdřevský TOUR DE OBLOUK se jel
již podvacáté
 Humanitární sbírka v Kasejovicích

Členové Sboru dobrovolných hasičů Životice při položení věnců u pomníku k
památce Václava Brejchy
foto -vb-

.

Příští číslo Kasejovických novin vyjde 12.
9. 2007. Příjem příspěvků do č. 9/2007 KN
je do 31. 8. 2007.
-rkn-
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Dne 14.července se v Budislavicích na místním hřišti uskutečnil již druhý ročník Sudového turnaje v malé kopané. Na tomto turnaji nejsou žádné poháry, pouze vítěz si
odváží sud piva, proto název sudový turnaj. Tento turnaj
pořádá 1.FC Budislavice u příležitosti přebudovské pouti.
Fotbalové klání se uskutečnilo za účasti sedmi družstev: 1.FC Budislavice, Kasejovice dorost, Starý Smolivec
muži, Starý Smolivec dorost, Máslovice, Zahulíme a Mohelnice. Ráno se všechna mužstva sešla v 8:30, upřesnila si
pravidla a rozlosovala herní plán. Vše bylo připraveno a
mohlo se začít hrát. Celý den příjemně hřálo sluníčko a
příjemně ochlazovaly nápoje. Fotbalově se všem dařilo,
některým více, některým méně. Na prvním místě se umístili
dorostenci z Kasejovic a tím pádem získali již zmiňovaný
sud. Ostatní pořadí: 2. Starý Smolivec muži, 3. 1.FC Budislavice, 4. Starý Smolivec dorost, 5. Mohelnice, 6. Máslovice, 7. Zahulíme. Po ukončení turnaje se někteří aktéři
přesunuli do hostince U Křížů na přebudovskou pouťovou
zábavu. Sobotní den se vydařil a už se těšíme na další ročník.
Jan SPOUR

Tým 1. FC Budislavice

foto -js-

Sbor dobrovolných hasičů
Budislavice Vás zve na
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Populární cyklistický Tour de Oblouk organizovaný
sportovním klubem SK Nezdřev se v letošním roce uskutečnil
již podvacáté.
Jak to kdysi začalo? Je to už hodně dávno, co si parta
nezdřevských mladíků řekla: „Spojíme sport s poznáváním
hospůdek v okolí.“ Tato letní zábava se jim zalíbila, a tak ji
každoročně opakovali. Jak už to chodí, z jakýchsi zapomenutých důvodů se za pár let tato tradice vytratila.
Jenže po dalších letech slovo vyvolané vzpomínkami na
někdejší zážitky dalo slovo a tradice se obnovila. To bylo před
těmi dvaceti roky. Od té doby už bez přerušení se jezdí Tour
de Oblouk a nikdo si nějak nepamatuje, jak ten název vznikl.
Když polistopadový režim uzákonil červencové státní svátky,
odpadly starosti s hledáním termínu, protože dva dny volna po
sobě jsou ideální. Startuje se klasicky 5. července a v případě
nepřízně počasí lze podnik odložit na následující den, k čemuž
již také jednou došlo. Když byl před více než 10 lety založen
SK Nezdřev, připadla logicky organizace jeho členům.
Tour de Oblouk ovšem už dávno není záležitostí několika mladíků zakladatelů, těm ostatně už táhne padesátka. Dorostla
nová generace, jezdí i děti a pochopitelně i místní, sportu a
piva milovníci „víkenďáci“. Pravidelnými účastníky jsou i
cyklisté z Kotouně, Hradiště i Kasejovic, z nichž letos přijela
zvlášť silná skupina. Počet jezdců v letošním ročníku dosáhl
60, a to už je pro leckterou venkovskou hospůdku opravdu
nápor. Je však jasné, že v průběhu dne se peloton roztrhá, takže nával v lokálech je etapovitě rozložen.
Jistě jste pochopili, že Tour de Oblouk je nenáročná
jízda od hospůdky k hospůdce (letos jich bylo 10 + obchod v
Bezděkově) se startem i cílem v Nezdřevě. A je také samozřejmé, že nejde o závod, nýbrž o setkání přátel, z nichž někteří se
za celý rok potkají právě jen na Oblouku. Je to svátek, kdy se
zapomíná na automatiku běžného dne, kdy se sdělují poznatky,
příběhy i vtípky, kdy se domlouvají věci, které je zapotřebí
domluvit, kdy se člověk může rozhlédnout po krajině. Když se
vydaří počasí jako letos (až na ten protivítr), je Oblouk skvostně prožitým časem.
A to pivo, ptáte se? Vždyť to se na kole zvláště do kopce rychle vytratí. A pak, trasy vedou po okreskách a polních či
lesních cestách a tam kontroly obvykle nečíhají. Takže 5. července 2008 na shledanou na dalším ročníku Tour de Oblouk.
Jiří ČEPELÁK

v sobotu 1.září 2007
od 20:00 h
Hudba:

SEKVENCE
Srdečně zvou
pořadatelé !

Účastníci Tour de Oblouk před Nezdřevskou hospodou těsně před
startem
foto –mch-
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NAROZENINY V SRPNU OSLAVÍ
87 let
86 let
85 let
84 let
82 let
81 let
80 let
79 let
78 let

76 let
75 let
74 let
73 let
71 let
65 let

60 let

Josef SPOUR
Růžena BURDOVÁ
Vlasta MAJEROVÁ
Bohuslav KADLEC
Vlasta ŠANTRUČKOVÁ
Margit JANDOVÁ
Ludmila NOVOTNÁ
Václav BLÁHA
Vlasta SKUHRAVÁ
Karel PEŠL
Marie LEDVINOVÁ
Václav KEC
Vladislav KVĚTOŇ
Marie BEHENSKÁ
Božena KOVÁŘOVÁ
Marie KLÁSKOVÁ
Božena ŠAMPALÍKOVÁ
Josef SKUHRAVÝ
Marie MOURKOVÁ
Zdeněk KILIAN
Václav TALŮŽEK
Jana SÝBKOVÁ
Vladislav DARDA
Josef HAVEL
Karel HLINKA
Marie BURIANOVÁ
Jan ZOUBEK

Mladý Smolivec
Životice
Kasejovice
Oselce
Oselce
Oselce
Kasejovice
Budislavice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Dožice
Starý Smolivec
Řesanice
Kasejovice
Nová Ves
Kasejovice
Starý Smolivec
Kasejovice
Kasejovice
Životice
Kasejovice
Kasejovice
Kladrubce
Životice
Radošice
Nezdřev

Blahopřejeme!!!!

ROZLOUČILI JSME SE
Marie MÜLLEROVÁ, Podhůří
narozena 1929, zemřela 29.6. 2007

Kulturní komise při Obecním úřadu
Hradiště zve rodiče s dětmi na

broskve, trnky, letní
jablka, hrušky, blumy,
ryngle a další

Srdečné pozvání na

v sobotu 15.září 2007
od 9.00 do 18.00 h v Hradišti
(druhý dům pod obchodem)
Bude nabízeno velmi levně oblečení, knihy,
časopisy, předměty denní potřeby apod.
Výtěžek bude věnován na zvelebení okolí kaple a
Kovářské uličky. Těšíme se na Vaši návštěvu
Bohumila a Vojtěch Kotyzovi
Občanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci s Českým červeným křížem
Kasejovice vyhlašuje

 letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
 lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
 domácích potřeb - nádobí bílé i černé, skleničky vše jen funkční
 peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek

- plnou her a zábavy…..
Akce se uskuteční v BEZDĚKOVĚ
v sobotu 1.září 2007 od 14.hodin
Těšíme se s Vámi
na radostné
zakončení
prázdnin !

Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů nebo
papírových krabic.

Sbírka se uskuteční v Kasejovicích
v pátek 7.9.2007 od 15.00 do 18.00 h
a
v sobotu 8.9.2007 od 8.00 do 11.00 h
v bývalého škole na náměstí v Kasejovicích.

VĚCI, které z ekologických důvodů
VZÍT NEMŮŽEME: obnošené boty, kožichy,
oděvy z umělých vláken, kabáty …….
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LETNÍ KINO

www.kasejovice.filmak.cz

Program na

SRPEN a ZÁŘÍ 2007

SRPEN začátky projekcí ve 21:30 hod
1.

ROMING

(středa) ČR * KOMEDIE * 105 MIN * Roman (Marián Labuda) dal kdysi dávno kamarádovi slib, že až jejich děti dospějí, ožení se Romanův syn
Jura s jeho dcerou.

3.
(pátek)

8.

SMRTONOSNÁ PAST 4

USA * AKČNÍ THRILLER * 128 MIN * TITULKY * Amerika je při oslavách Dne nezávislosti napadena velmi rafinovaným útočníkem. Ten
využívá nejmodernější technologie, aby napáchal co největší škody na americké infrastruktuře a uvrhl zemi do chaosu.

BABEL

(středa) USA * DRAMA * 142 MIN * TITULKY * Babel je již třetím snímkem vzešlým z úspěšné spolupráce režiséra Alejandra Gonzáleze Iñárrita a

scenáristy Guillerma Arriagy (Amores Perros, 21 gramů). Stejně jako v jejich předchozích společných projektech se i nyní náhodně proplete několik zdánlivě nesouvisejících lidských osudů.

10. SPIDER-MAN 3
(pátek)

USA * DOBRUDROŽNÝ/AKČNÍ * 140 MIN * DABING * Na začátku filmu Spider-Man 3, založeném na legendární komiksové sérii nakladatelství Marvel Comics, se s Peterem Parkerem setkáváme ve chvíli, kdy se mu konečně podařilo skloubit oddanost k M.J. se svými superhrdinskými povinnostmi.

12. EDITH PIAF

(neděle) ČR, FRANCIE, VELKÁ BRITÁNIE * DRAMA * 140 MIN * TITULKY * Narodila se na chodníku, vyrůstala v nevěstinci, vydělávala si pouličním zpěvem... Přesto se z ní stala světoznámá hvězda první velikosti.

15. BESTIÁŘ
(středa) ČR * KOMEDIE * 113 MIN * Bestiář je příběhem mladé ženy Karolíny, jejíž život pronikavým způsobem změní vztah se záhadným a neuchopitelným mužem Alexem. Je to vztah plný nejistoty a podivínských nejasností, vztah, který vyčerpává.

17. ... A BUDE HŮŘ
(pátek)

ČR * DRAMA * 85 MIN * Kniha …a bude hůř, podle předlohy spisovatele Jana Pelce, se stala jedním z kultovních undergroundových děl
vypovídajících o životě a atmosféře minulého režimu. I v současnosti oslovuje řadu čtenářů mladé generace. Přesto se zdál být nápad na
její zfilmování značně bláhový. Materiál se podařilo úspěšně natočit a nyní příběh odehrávající se koncem sedmdesátých let v severních
Čechách na malém městě přichází do letních kin, maringotek a posléze pouze do kamenných kin. Hrdina Olin se vrací z blázince do
„normálního života“.

22. PIRÁTI Z KARIBIKU: NA KONCI SVĚTA
(středa)

USA* DOBRODRUŽNÝ * 168 MIN * TITULKY * V pokračování filmu PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA MRTVÉHO MUŽE, který v roce 2006
lámal rekordy, nacházíme naše hrdiny Willa Turnera (Orlando Bloom) a Elizabeth Swannovou (Keira Knightley) v okamžiku, kdy se přidali
ke kapitánu Barbossovi (Geoffrey Rush) a zoufale pátrají po kapitánu Jacku Sparrowovi (Johnny Depp), aby ho osvobodili z pasti ve skříňce Davyho Jonese, která mu zatemňuje mysl – zatímco stašidelná loď duchů Bludný Holanďan a Davy Jones, pod kontrolou Východní
indické obchodní společnosti rozsévají zkázu všude po Sedmi mořích.

24. ARTHUR A MINIMOJOVÉ
(pátek)

USA, FRANCIE * RODINNÝ * 105 MIN * DABING * Desetiletý Arthur žije s babičkou v malém domku na venkově. Stejně jako všechny
děti, je i on fascinován pohádkami, které mu babička vypráví. Zdá se mu o afrických kmenech a neuvěřitelných příbězích, které jsou popsány a namalovány v čarovné knize jeho dědečka, který před několika lety záhadně zmizel. Idylické časy skončí v okamžiku, kdy jim
hrozí zabavení domku. Situace vypadá beznadějně. Jedinou šancí je dědečkův poklad, který je údajně ukryt kdesi na zahradě, v Říši
Minimojů, roztomilých malých skřítků, o kterých Arthurovi dědeček vyprávěl. Malý Arthur se rozhodne odvrátit hrozící nebezpečí a vydá se
hledat pomoc právě do Říše Mimimojů...

25. HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD

(sobota) USA * RODINNÝ * 138 MIN * DABING * Harry Potter se vrací do Bradavic, aby nastoupil do pátého ročníku školy čar a kouzel. Tam však
zjistí, že většina členů kouzelnické komunity věří, že jeho nedávné setkání s Lordem Voldemortem je obyčejný výmysl, čímž je zásadně
zpochybněna Harryho důvěryhodnost. Ba co hůř, ministr kouzel Kornelius Popletal opět jmenoval nového učitele obrany proti černé magii.
V lekcích podezřelé profesorky Umbridgeové se však mladí čarodějové nic zásadního nenaučí a proto nemají dostatek znalostí k boji s
temnými silami, které se kolem nich stahují...
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SPLÁCHNUTEJ
USA * ANIMOVANÁ KOMEDIE * 86 MIN * DABING * Příběh Spláchnutýho se odehrává v ulicích britské metropole a překvapivě také pod
nimi. Jeho hrdinou je rozmazlený myšák z lepší společnosti Roddy St. James, který si užívá status domácího mazlíčka. Když se v luxusní
rezidenci jeho páníčků objeví kanálová krysa jménem Sid a dostane chuť na jeho místo, připraví Roddy ďábelský plán na vetřelcovo
vyhoštění, jehož hlavní částí je spláchnutí Sida záchodovou mísou zpátky do kanálu. Jenže kdo jinému jámu kopá…

ROBINSONOVI
USA * RODINNÝ ANIMOVANÝ FILM * 109 MIN * DABING * Příběh nejnovějšího animovaného filmu z produkce studia Walt Disney se
točí okolo Lewise – geniálního kluka se zálibou v šikovných technických vychytávkách a obrovskou touhou najít rodinu, kterou nikdy neměl možnost poznat. Jeho nezdolné hledání jej jednoho dne zavede na místo, které by si nedokázal představit ani v nejdivočejších snech
– do budoucnosti, kde už termín „nemožné“ dávno zmizel ze slovníku. Když se Lewis setká s podivným cizincem jménem Wilbur Robinson, čeká jej nejen fantastická cesta časoprostorem, ale také setkání s rodinou Robinsonových, která mu pomůže objevit celou řadu
úžasných tajemství o jeho vlastních neomezených schopnostech.

ZÁŘÍ začátek projekce ve 21:00 hod
7.
(pátek)

14.
(pátek)

DANNYHO PARŤÁCI 3
USA * KRIMIKOMEDIE * 122 MIN * TITULKY * Danny Ocean (George Clooney) a jeho parta by se k návratu k tomu, co jim jde nejlépe,
odhodlali jen z jednoho jediného důvodu – kdyby byl v ohrožení jeden z nich. Když nelítostný majitel kasina, Willy Bank (Al Pacino),
podrazí Dannyho přítele a učitele Reubena Tishkoffa (Elliott Gould), který je kvůli tomu hospitalizován, Danny a jeho věrní opět spojí své
síly s cílem vyprázdnit Bankovy sejfy.

SIMPSONOVI
USA * ANIMOVANÝ * 85 MIN * DABING * Jeden z nejúspěšnějších televizních seriálů se konečně dočkal prvního celovečerního filmového zpracování. Populární rodinka Simpsonových ze Springfieldu bude tentokrát čelit globálním výzvám a Homer provede nejhorší věc
svého života.

www.filmak.cz
NENECHTE SI UJÍT !!!! 18.8. 2007 od 21.30 h VRATNÉ LAHVE
českou komedii scénáristy Zdeňka Svěráka a režiséra Jana Svěráka

dokončení ze str. 1

Zde bude zajištěn komfort pro návštěvníky, oplocené
parkoviště, camp, dvě podia, dětský koutek, nafukovací bazén,
výtvarné dílny pro děti, výstava obrazů a fotografií. Samozřejmostí je kompletní sortiment levného občerstvení, alko pochoutky, nealko nápoje, míchané nápoje, mnoho druhů jídla,
sladkosti atd.
K festivalu patří tradičně levné vstupné již od 100 Kč
v předprodeji. Zveme všechny věkové kategorie. Děti do 13
let, vozíčkáři + doprovod, ZTP, důchodci vstupné neplatí.
Všechny vstupenky jsou slosovatelné. Máme zajištěny hodnotné ceny.
Areál bude otevřen ve 12.00 h, hudební produkce začne
od 15.00 h a skončí v 03.00 h. Vrcholem festivalu by mělo být
vystoupení absolutní špičky českého metalu Locomotive
z Českého Krumlova, která si vydobyla respekt koncerty po
celé Evropě po boku světových jmen jako Napalm Death, Testament, Pro-Pain, Born From Pain. Dále se těšte na hororovou
show Faty Morgany, poklidné ethno s bubny – Magic Mushrooms, blatenskou legendu Anča band a další. V jednání máme i
několik překvapení i zahraničních.
Hlavním mottem tohoto kulturního večera je: „Proti
hlouposti, agresivitě a blbcům.“ Což si může přebrat každý dle
svého uvážení. Při úspěšném průběhu festu garantujeme finanční podporu vybraných sociálních projektů v Kasejovicích.
Za pořadatele přejeme všem hezkou zábavu a zážitky.
TEAM SFF flamenderfest@seznam.cz

-
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Inzerce ….
 Svobodný,

bezdětný 34/168/66, rád pozná
přítelkyni na dlouhodobý vztah. Mám rád
sport rekreačně, výlety do přírody. Tel. 606
494 040
—————————–———————–———
 Prodám prkna. Lukáš Jaroslav, Dožice 58
————————————————————
 Prodám kozu Tel. 371 595 078 — konec chovu
————————————————————
 Koupím zrnomet, lis na malé balíky, koňskou
obracečku i hrabačku, jednoosou káru za traktor. Najmu Vaše polnosti a louku. Te. 776
699 803
————————————————————
 Prodám BABETU, dvourychlostní, r.v. 1988
(není potřeba SPZ), najeto 1000 km, modrá
metalíza – jako nová. Cena 8 000 Kč. Tel. 737
140 446.
————————————————————
 Prodám thuje výška 50 cm i vyšší, cena 35 Kč
za kus. Kontakt 604 508 777 mezi 8.00 a
20.00 h.
————————————————————
 Sháním spolehlivého brigádníka na 3 odpoledne v týdnu. Informace na 724 053 526.

Pouť v Kasejovicích doprovázely tradičně sportovní akce po
celém městě. Tělovýchovná jednota Sokol Kasejovice připravila jako v
minulých letech turnaj ve volejbale u tělocvičny a na fotbalovém hřišti
několik fotbalových zápasů spojených večer s tanečními zábavami. V
parku u školy proběhl v sobotu 2. ročník turnaje trojic v petanque.
Fotbalová utkání mohli fanoušci shlédnout jak v sobotu tak v
nedělní odpoledne. Velkým lákadlem pro všechny bylo jistě sobotní
utkání Staré Gardy Kasejovice s týmem žen z Litně hrající v současnosti
2. ligu. Přestože naši nastoupili na hřiště bez náhradníků a hned zpočátku utrpěli jedno zranění, podařilo se jim nakonec zvítězit. Na hru poté
volně navázal zapás mužů TJ Sokol Kasejovice s týmem ze Záhoří, který skončil pro naše bohužel prohrou. Nedělní odpoledne patřilo dorostencům TJ Sokol Kasejovice, kteří se na hřišti postavili proti týmu z
Měčína hrající v současnosti krajskou soutěž. Přestože naši silnému
soupeři po celý zápas vzdorovali, nakonec podlehli. Fotbaloví fanoušci
i ti ostatní si však jistě přišli na své, protože i když se jednalo o zápasy
odlehčené pouťovou atmosférou, shlédli hru plnou dynamiky, sportovního napětí a pohledných zákroků na bránu. Navíc všichni přítomní
mohli po zápasech zabrousit na pomyslný parket u pergoly, kde k tanci i
poslechu zahrál v sobotu do pozdních ranních hodin Trachyt a v neděli
Jenda Band.
Samozřejmě ty nejmenší lákaly během víkendu nejvíce pouťové
atrakce umístěné tradičně na Hulačovic louce, a tak si na pouti v Kasejovicích našel každý to svoje od sportu, kultury až po zábavu.
-mr-

Na snímku Stará Garda TJ Sokol Kasejovice a ženy Liteň 33 +

foto –ech-

TJ Sokol Kasejovice zve širokou veřejnost na

1. ročník fotbalového turnaje přípravek

v sobotu 25. srpna 2007 od 9.00 h
na fotbalové hřiště v Kasejovicích
ÚČAST SEDMI TÝMŮ
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